Normbedragen 2020
Voor bijna alle regelingen geldt een inkomensgrens. Als uw gezinsinkomen hoger is dan deze grens,
dan kunt u niet in aanmerking komen voor die regeling (tenzij u in zeer bijzondere omstandigheden
verkeert).
Voor de bijzondere bijstand geldt ook nog een vermogensgrens.
Als wij spreken van “de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm”, dan bedoelen wij het bedrag
dat volgens de onderstaande tabellen bij uw situatie horen. Dus als u een alleenstaande ouder bent,
die ouder is dan 21 maar nog niet AOW-gerechtigd, dan geldt voor u het bedrag in tabel I voor een
alleenstaande ouder.
Wat telt mee bij uw inkomen
• Dat is in de eerste plaats uw netto inkomen per maand, inclusief uw vakantiegeld. Dus in de regel
uw loon of uw uitkering (bijstand, WW, AOW, WAO, ZW, enz.).
Als vakantiegeld kunt u uitgaan van 5% van uw netto maandinkomen.
Als u uw inkomen per 4 weken ontvangt, wordt dit omgerekend naar een inkomen per maand.
•

Ook het inkomen van uw partner moet u meetellen en van uw eventuele inwonende
meerderjarige kinderen. Daarom spreken we vaak van het gezinsinkomen.

•

Verder moet u uw overige inkomsten meetellen. U moet dan denken aan alimentatie (zowel voor
u zelf als voor uw kinderen), bijbaantjes, huur die u ontvangt als u een kamer verhuurt, enz. Maar
ook de zogenaamde alleenstaande ouderkop die u van de Belastingdienst ontvangt.

Wat telt niet mee bij uw inkomen
Er zijn nogal wat inkomsten die niet meetellen. De meest voorkomende inkomsten zijn:
•

Kinderbijslag en geld dat u krijgt vanuit het kindgebonden budget. De alleenstaande ouderkop
telt echter wel mee bij uw inkomen.

•

Huur- en zorgtoeslag.

•

Vergoedingen voor onkosten en reiskosten. Als u werkt krijgt u misschien een vergoeding voor
deze kosten. Op uw loonstrook staat dat vermeld. Als u een uitkering heeft, krijgt u misschien
vergoedingen of premies als u een traject volgt.

•

De inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze korting kunt u van de Belastingdienst krijgen
als u werkt en een of meer kinderen verzorgt, die jonger zijn dan 12 jaar.

•

Studiefinanciering van een inwonend kind.

•

Inkomsten uit een (bij)baantje van een minderjarig kind. Bijvoorbeeld een krantenwijkje,
schappen vullen, en dergelijke.

•

Geld dat u krijgt als schadeloosstelling, smartegeld, en dergelijke.

Als u het helemaal en precies wilt weten, dan kunt u dit opzoeken in artikel 31, 32 en 33 van de
Participatiewet

Normen
We kennen normen voor volwassenen, voor ouderen en voor jongeren.
En binnen deze normen is er verschil voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en echtparen. Met
een echtpaar wordt ook bedoeld samenwonenden (die een gezamenlijke huishouding voeren, zoals
dat in de Participatiewet wordt genoemd).
In de tabellen staan de normbedragen. Dit zijn de bijstandsnormen. In de kolom ernaast staat
hoeveel 130% van die norm is.
Alle bedragen zijn netto inclusief vakantiegeld.
Inkomensnormen per 1 januari 2020
Tabel I: Normen voor volwassenen (ouder dan 21 maar nog niet AOW-gerechtigd):

alleenstaande
alleenstaande ouder + alleenstaande ouderkop € 265,83
echtpaar

bijstandsnorm
€ 1.052,32
€ 1.318,15
€ 1.503,31

130%
€ 1.368,02
€ 1.713,60
€ 1.954,30

bijstandsnorm
€ 1.176,25
€ 1.442,08
€ 1.594,42

130%
€ 1.529,13
€ 1.874,70
€ 2.072,75

bijstandsnorm

130%

€ 259,78
€ 525,61
€ 1.011,44

€ 337,71
€ 675,43
€ 1.314,87

€ 525,61
€ 820,22
€ 1.312,10

€ 683,29
€ 1.066,29
€ 1.705,73

Tabel II: Normen voor ouderen (vanaf AOW-gerechtigde leeftijd):

Alleenstaande
Alleenstaande ouder + alo-kop € 265,83
Echtpaar, ten minste één partner AOW-gerechtigd
Tabel III: Normen voor jongeren

Jongeren zonder kinderen
Alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar
Echtpaar, beide partners 18, 19 of 20 jaar
Echtpaar, één is 18, 19 of 20 jaar, de ander is 21 jaar of ouder
Jongeren met kinderen
Alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar + alo-kop € 265,83
Echtpaar, beide partners 18, 19 of 20 jaar
Echtpaar, één is 18, 19 of 20 jaar, de ander is 21 jaar of ouder

Kostendelersnorm
De Participatiewet kent de zogenaamde kostendelersnorm. Als u een uitkering heeft en op uw adres
wonen nog meer meerderjarige personen, dan geldt deze kostendelersnorm. De Participatiewet gaat
er namelijk van uit, dat u dan allerlei kosten kunt delen, zoals de woonlasten, energie- en
waterlasten, aanschaf van huishoudelijke apparaten, zoals de koelkast, stofzuiger, enzovoort.
U krijgt dan een lagere uitkering. De hoogte van die uitkering is afhankelijk van het aantal personen
op uw adres.
Voor de regelingen die in rondkomeninleusden zijn vermeld, dus de minimaregelingen, wordt geen
rekening gehouden met deze kostendelersnorm.

Dus als u werkt en loon ontvangt, en u woont met meerdere personen op één adres, dan gelden voor
u de normen die in de tabellen hierboven staan vermeld, en niet de bedragen die u volgens de
kostendelersnorm zou ontvangen als u een uitkering zou hebben.
Vermogen
Als u bijzondere bijstand aanvraagt, dan wordt ook naar uw vermogen gekeken. Dit geldt alleen voor
de bijzondere bijstand, dus niet als u bijdragen uit het kindpakket aanvraagt of wilt deelnemen aan
de collectieve zorgverzekering. Als uw vermogen hoger is dan de vermogensgrens die op uw situatie
van toepassing is, dan wordt gesteld dat u de kosten zelf kunt betalen uit uw vermogen.
Wat telt mee bij uw vermogen
• Allereerst alles wat u op bank- en spaarrekeningen heeft staan, ook op rekeningen van uw
kinderen!
•

Ook het vermogen in uw eigen woning telt mee (waarde van de woning minus het openstaande
hypotheekbedrag). Van dit vermogen wordt nog een vrijlatingsbedrag afgetrokken, en wat dan
nog overblijft, wordt bij uw vermogen geteld.

•

De waarde van een levensverzekering, indien deze is af te kopen.

•

Daarnaast kan ook de waarde van bezittingen worden meegeteld, wanneer deze bezittingen niet
als gebruikelijk zijn te beschouwen. Bijvoorbeeld een dure auto, kunst, aandelen, exclusieve
sieraden, enzovoort.

Als u schulden heeft, worden deze van het vermogen afgetrokken. Wat er dan overblijft, wordt als
uw vermogen geteld.
Wat telt niet mee bij uw vermogen
Onder andere:
• De waarde van bezittingen die gebruikelijk zijn, zoals meubels, tv, smartphone, computer,
“gewone” sieraden zoals horloge, en dergelijke.
•

Vergoedingen voor immateriële schade.

•

Spaargeld dat u heeft opgespaard vanuit uw bijstandsuitkering.

Als u het helemaal en precies wilt weten, dan kunt u dit opzoeken in artikel 34 van de
Participatiewet.
Vermogensgrenzen

Het vrij te laten vermogen is het vermogen waar geen rekening mee wordt gehouden.
Als u bijvoorbeeld alleenstaande bent, en uw totale vermogen is berekend op € 6.000,-, dan wordt
gesteld dat u niet over voldoende vermogen beschikt om de kosten (waar u bijzondere bijstand voor
heeft gevraagd) zelf te betalen.
Als u bijvoorbeeld € 7.000,- heeft, dan wordt gesteld dat u (7.000 – 6.225 =) € 775,- beschikbaar
heeft, dat u moet gebruiken om de kosten te betalen. Als u bijzondere bijstand heeft gevraagd voor
kosten ad € 1.000,-, dan kunt u nog € 225,- bijzondere bijstand krijgen.

Tabel IV: Vermogensgrenzen (alle leeftjdsgroepen)

alleenstaande
alleenstaande ouder
echtpaar
Extra vrijlating bij een eigen woning: € 52.500,-.

Vrij te laten vermogen
€ 6.225,00
€ 12.450,00
€ 12.450,00

